
 
 

 

English follows the Hebrew      9  2022בינואר  

 שלום לחברות ולחברי הסגל באוניברסיטה העברית,

אנחנו ממשיכים לעדכן את מדיניות האוניברסיטה, עם ההחמרה במצב התחלואה. היעד העיקרי שלנו 
הידבקות בנגיף, בראש ובראשונה כדי להגן על הבריאות של כלל הוא לצמצם את מספר המקרים של 

חברות וחברי קהילת האוניברסיטה, ובנוסף גם כדי להגדיל את הסיכוי שנוכל לקיים את פעילויות 
    הליבה של האוניברסיטה גם בשבועות הקרובים.

צורך קיום . ההוראה בשבוע האחרון של הסמסטר מתקיימת מרחוק. עד להודעה חדשה, מלבד ל1
 אנשים באותו חדר. 10-בחינה, לא יתקיימו בתחומי האוניברסיטה מפגשים בנוכחות של למעלה מ

. בספריות ובחוות המחשבים יצומצם מספר העמדות הפעילות, כך שיהיו פחות נוכחים במתחמים 2
ברסיטה, אלה. אנו חוזרים ומדגישים שיש לעטות מסיכות בעת שהייה בשטחים סגורים בכל רחבי האוני

 לשוב לפעול לאוורור החדרים והאולמות ככל שניתן.

. הסגל המינהלי של האוניברסיטה עובר כעת לעבוד במתכונת של כמוסות )"קפסולות"(. ההנחיות 3
המדויקות יועברו על ידי מנהלות ומנהלי היחידות. שירות לסטודנטים יעשה מרחוק, במתכונת מקוונת, 

 ללא מפגש פיזי. 

ד להימנע מלאכול במרחבים משותפים. מרבית בתי האוכל בקמפוסים נשארים פתוחים, . מומלץ מא4
 אך מוטב לאסוף את המזון ולאכול במרחב פרטי.

. חל איסור מוחלט להגיע לקמפוס בכל מקרה של התפתחות סימפטומים של קורונה )גם אם התקבלה 5
ת לקורונה מנוע מלהגיע תוצאה שלילית בבדיקה( או של שפעת. מי שמתגורר עם חולה מאומ

לאוניברסיטה במשך שבוע מתחילת הופעת הסימפטומים. בכל מקרה של היחשפות לחולה מאומת יש 
קבלת תוצאה שלילית ובחלוף אם מתשעות ממועד החשיפה ורק אז לבצע בדיקה ביתית.  48להמתין 

 הזמן האמור ניתן לשוב לפעילות בקמפוס.

לכך שחלק גדול ככל האפשר מן הבחינות יתקיימו מרחוק. במכתב  פועלים. באשר לבחינות, הדיקנים 6
נקוט בהליכי משמעת שנ הובהרהחשיבות של הקפדה על יושר אקדמי ו הודגשהשלח לסטודנטים נש

מיעוט הבחינות יתקיים בקמפוס. אלה בחינות שבשל אופיין, מוטב שלא לקיימן  בכל מקרה של מרמה.
בחינות בקמפוס תוך הקפדה יתרה על כללי הזהירות: הקפידו בבקשה לרווח עוד  מרחוק. יש לקיים

ת יותר מהרגיל את סדרי הישיבה בכיתות והנחו את המשגיחים לעטות מסכה בעצמם ולאכוף חובת עטי
 אוורור הכיתות., יש לפעול גם לבמידת האפשר מסכה בכל מהלך הבחינה.

להגיע לבחינה בכל מקרה של תסמינים של המחלה )גם אם אינם רשאים חברי הסגל סטודנטים ו
בבדיקה התקבלה תוצאה שלילית(, כמו גם במקרים שבהם הסטודנט הוא חולה מאומת, נחשף לחולה 
מאומת לפני הבחינה או מתגורר עם מי שהוא חולה מאומת. זוהי עבירת משמעת חמורה להיות נוכח 

מינים או חשש לגרימת הידבקות. סטודנטים שלא יוכלו להגיע לבחינה בבחינה בקמפוס אם קיימים תס
בקמפוס בשל סיבות רפואיות כאמור, ייבחנו במועד ב' ויהיו זכאים להיבחן גם במועד מיוחד, לאחר 

הגשת בקשה מנומקת לוועדת ההוראה. סטודנט שנמצא בסיכון גבוה לפתח סיבוכים במקרה של 
עם בן משפחה בסיכון גבוה לפתח סיבוכים כאמור הונחה לפנות אל הידבקות במחלה או מי שמתגורר 

מזכירות החוג, כדי שתוסדר עבורו האפשרות להיבחן בחדר מבודד. במקרים מיוחדים יש להפנות את 
 הסטודנטים אל יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים.

פר הנוכחים . הפעילות במעבדות המחקר נמשכת, אולם על ראשי/ות המעבדות לצמצם את מס7
במעבדה, בהתאם לתנאים הפיזיים במעבדה ולאופי הפעילות בה. על ראשי המעבדות למסור דיווח 

, באשר להסדר שקבעו לעניין 11.1.22בכתב לראש/ת המכון או המחלקה, ככל האפשר עד יום שלישי, 
ופן מוחלט מלהגיע פעילות המעבדה. הקפידו בבקשה לעטות מסכה והנחו את הסטודנטים להימנע בא

למעבדה )ולקמפוס בכלל( בכל מקרה של התפתחות סימפטומים של קורונה )או של שפעת( וגם בכל 
מקרה שבו מי שמתגורר אתם אובחן חולה. התחשבו בבקשה בבקשות של סטודנטים לקיים את פעילות 

 המחקר מרחוק )ככל שהדבר אפשרי(.

, על אחר ההנחיות מלאו בבקשה בקפידה ור כולנו.בריאות טובה. השבועות הקרובים יהוו אתגר עב
 מנת שנוכל לשוב לשגרה בתחילת סמסטר ב'.

 בברכה,

 ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל   ברק מדינה, רקטור     אשר כהן, נשיא

 

  



 
 

 

January 10, 2022 

Dear Hebrew University staff and faculty members, 

With the worsening of the morbidity situation, we are continuing to update the University's 
policy. Our main goal is to reduce the number of cases of infection with the virus, first and 
foremost to protect the health of all members of the University community, and also to increase 
the chances that we can carry out the University's core activities in the coming weeks.  

1. Teaching in the last week of the semester is being conducted remotely. Until further notice, 
except for the purpose of conducting an examination, no meetings will be held on University 
grounds with the presence of more than 10 people in the same room. 

2. The number of active stations will be reduced in the libraries and computer labs, so that there 
will be fewer people present in these complexes. We reiterate that masks should be worn when 
you are in enclosed areas. 

3. Administrative staff works from now on in "capsules". Secretariats will offer services remotely.   

4.  We highly recommended that you avoid eating in common areas. Most of the eateries on 
campuses remain open, but it is better to pick up the food and take it out with you, to eat in a 
private space (and not in the eatery itself). 

5. It is strictly forbidden to come to campus in any case in which one has developed symptoms 
of COVID-19 (even if a negative COVID-19 test result is obtained) or of influenza. Anyone living 
with a verified COVID-19 patient is barred from attending the University for a week from the 
onset of symptoms. In any case of exposure to a verified COVID-19 patient, wait 48 hours and 
only then perform a home COVID-19 test. When a negative result on the said COVID-19 test is 
received, and after the said time, one may return to activity on campus. 

6.  Regarding exams, the deans work to ensure that as large a portion of the exams as possible 
take place remotely. A letter to students emphasizes the importance of adhering to academic 
integrity and highlights our determination to take disciplinary action in any case of fraud. A 
minority of exams will be held on campus. Exams administered on campus must be conducted 
while adhering strictly to the rules of caution: maintaining social distance while in the exam hall 
and enforcement of the obligation to wear a mask during the exam.  

For both students and faculty members, the directive is that it is strictly forbidden to come to 
an on-campus exam in any case in which the person exhibits symptoms of COVID-19 (even if 
the COVID-19 test that the person took showed a negative result), as well as in cases in which 
the student is a verified COVID-19 patient, or has been exposed to a verified COVID-19 patient 
before the exam or is living with a verified COVID-19 patient. Being present for an exam on 
campus exam with COVID-19 symptoms, or suspicion of having been infected with COVID-19, 
constitutes a serious disciplinary offense.  A student who is unable to attend an exam being held 
on campus due to such personal medical reasons will sit for the exams during the second exam 
sitting date, and if necessary, will be eligible to sit for the exam on a special date, after submitting 
a reasoned application to the department's teaching committee. Students who are at high risk of 
developing complications in the event of contracting COVID-19, or students who reside with a 
family member who is at risk of developing complications as stated, have been instructed to 
contact the department's secretariat, in order that the option of sitting for the exam in an isolated 
room be arranged for him/her. In special cases, please refer the student to the accessibility unit 
in the Dean of Students office. 

7. The activity in the research laboratories continues, but the heads of the laboratories must 
reduce the number of those present in the laboratory at any given time. Please report the 
academic unit's academic director of the arrangements set in the lab. Be sure to wear a mask and 
instruct students to completely avoid coming to the lab (and to completely avoid coming to 
campus in general) in any case in which they develop COVID-19 (or flu) symptoms, and also in 
any case in which the person residing with them has been diagnosed as having COVID-19. 



 
 

 

We wish you good health. Hopefully we can get back to routine at the beginning of the second 
semester. 

Best regards, 

Asher Cohen, President  

Barak Medina, Rector,  

Yishai Fraenkel, Vice-President and Director General 

 

 

 

 


